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Voorbereidende syllabus
• Anemie, oorzaken en interventies

Sil Kordes, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

• Trombocytopenie van A tot Z
Rixt Bode, senior hemto-oncologie verpleegkundigen, UMCG

• Neutropenie en preventieve maatregelen en 
fibriele Leukopenie
Johan de Munter, verpleegkundig consulent hematologie, Universitair 
Ziekenhuis Gent, President EONS, Brussel

Programma



• Optimaliseren van patiënten educatie
Jan Alex van Spil MANP, verpleegkundig specialist/docent, Universitair 
Medisch Centrum Groningen

• Zorgpaden en procesoptimalisatie in de praktijk
Jan Alex van Spil / Erik van Muilekom 

Interactieve werksessie

Terugkoppeling en sluiting

Programma



De Grote opdracht van vandaag:

• Schrijf alles op wat je vandaag aan goede 
ideeën of nieuwe zaken hoort die je in je eigen 
praktijk zou willen/kunnen verwezenlijken

Programma
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Trainingsinitiatief in trombocytopenie, 
anemie en neutropenie

Een gezamenlijk project van de 
European Oncology Nursing Society 

en de
European Society for Blood and 

Marrow Transplantation
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Geschiedenis van de TITAN-update 
2018

Deelnemende 
verpleegkundigen 

uit 25 landen
2008-2016

Trainingsinitiatief in 
2008 ontwikkeld 

door EONS 

Eerdere TITAN-
cursussen zijn 

vertaald in 13 talen



©TITAN 2018

TITAN is een kans

Een betere preventie, een betere detectie en 
een beter management van hematologische 

toxiciteiten bij patiënten met kanker

Meer kennis voor verpleegkundigen waarmee 
ze patiënten met hematologische toxiciteiten 
kunnen beoordelen, managen en voorlichten

Zorg van hoge kwaliteit en betere resultaten 
voor de patiënt
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Leerdoelen

• De verschillende soorten bloedcellen, inclusief 
hun functies, hun normale ontwikkeling en hun 
levensduur 

• Normale en abnormale bloedwaarden en hun 
gevolgen

• De diverse hematologische toxiciteiten
• Effectieve patiënteducatie over hematologische 

toxiciteiten
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TITAN – een cruciaal onderwerp

Antikanker-
therapie

Hematologische 
toxiciteiten

MyelosuppressieÈ Dosisintensiteit

Acute levensbedreigende consequenties

Negatieve 
impact op het 
klinische 
resultaat
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Waarom zijn deze toxiciteiten belangrijk?
1. Gevolgen voor de dosisintensiteit

Verlaging van de toegediende dosis of 
vertraging van de therapie heeft gevolgen 

voor de relatieve dosisintensiteit (RDI)

Lage RDI betekent een groter risico op 
slechtere behandelresultaten 

Dosisintensiteit = totale toegediende dosis       
afrondingstijd therapie
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Waarom zijn deze toxiciteiten belangrijk?
2. Leeftijd heeft impact

Oudere patiënten worden soms onderbehandeld vanwege 
zorgen over toxiciteiten

Leeftijdgebonden verkleining van pluripotente 
hematopoëtische stamcelreserves vertraagt herstel van 

bloedwaarden  

Leeftijdgebonden farmacokinetische veranderingen zorgen 
voor een toename van toxiciteiten bij antikankertherapie 

Oudere patiënten zouden profiteren van proactieve 
hematopoëtische ondersteuning, ter optimalisatie van de 

behandeling 
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Potentiële levensbedreigende 
consequenties

Neutropenie Anemie

Impact 
op kwaliteit van 

leven

Risico op 
bloedingen en 
hemorragie

Risico op 
infecties en 

febriele 
neutropenie

Trombocytopenie



©TITAN 2018

Sleutelrol voor verpleegkundige

üHoogrisicopatiënten beoordelen en aanwijzen
ü Bijdragen aan proactieve 

managementstrategieën
ü Patiënten en hun families bewust maken van 

de implicaties en de impact van 
hematologische toxiciteiten

ü Patiënten en hun families voorlichten over 
preventie en vroege-herkenningsstrategieën
- symptomen doen zich vaak thuis voor
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Het belang van de 
evidence-based klinische praktijk

Evidence base

• Risicobeoordelingsmodellen: 
risicofactoren identificeren 
en valideren

• Impact van myelosuppressie 
op vatbaarheid voor infecties

• Dient als basis voor klinische 
richtlijnen: drempelwaarden 
en interventiedoelen 
vastleggen

Klinische praktijk

• Beoordelen welke patiënten 
het meest vatbaar zijn voor 
myelosuppressie

• Patiënten voorlichten over 
hematologische toxiciteiten

• Gedurende langere tijd 
bloedbeeld en symptomen van 
de patiënt monitoren, weten 
wanneer er ingegrepen moet 
worden
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TITAN – een cruciaal onderwerp

Antikanker-
therapie

Hematologische 
toxiciteiten

MyelosuppressieÈ Dosisintensiteit

Negatieve impact 
op het klinische 
resultaat

Acute levens-
bedreigende 
consequenties

Neutropenie Anemie Trombocytopenie



Start



De Grote opdracht van vandaag:

• Schrijf alles op wat je vandaag aan goede ideeën of 
nieuwe zaken hoort, die je in je eigen praktijk zou 
willen/kunnen verwezenlijken

Programma



Anemie
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Anemie

Anemiemanagement bij patiënten 
met kanker
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Een coöperatieve aanpak voor 
anemiemanagement: beoordeling

Ver-
pleeg-
kundi-

ge

Patiënt• Symptomen melden
• Proactieve rol spelen in eigen 
gezondheid

- Voeding en hydratatie
- Dagelijkse activiteiten aanhouden

• Tekenen, symptomen en risico beoordelen
• Labtests opvragen
• Onderliggende oorzaak van anemie onderzoeken
• Patiënt en familie voorlichten

NCCN (kanker en CT-geïnduceerde anemie), 2017; Joseph-Williams, 2014;
Ault en Jones, 2009; Davidson, 2007; Hurter en Bush, 2006
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Uitdagingen bij anemiemanagement

Gebrek aan bewustzijn over:
• Doelwaarden Hb 
• Drempelwaarden voor 
behandeling

Multifactoriële etiologie maakt 
diagnose complexer

Tekortschietend 
management

NCCN (kanker en CT-geïnduceerde anemie), 2017; Hurter en Bush, 2006

Vermoeidheid wordt niet 
herkend als significant 
symptoom
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ESMO-richtlijnen bij patiënten met 
chemotherapie-geïnduceerde anemie

De oorzaak van anemie onderzoeken 

IJzertekort Voedings-
status Bloedingen

Hemolyse

Waar mogelijk andere oorzaak anemie 
verhelpen

Schrijvers, 2010

Nierfunctie-
stoornis Ontsteking
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Anemie door tekorten

• IJzer
• Foliumzuur 
• Vitamine B12

Keuze baseren op 
onderliggende oorzaak van 
anemie

Toedieningswijze afhankelijk 
van: 
- Ernst van het tekort 
- Toestand van de patiënt

Maccio, 2014; Aapro, 2012; Schrijvers, 2010; Henry, 2007; Okuyama, 2005; Goddard, 2000

• ESMO-richtlijnen raden regelmatige monitoring ijzerstatus aan
• IV-ijzer kan grotere Hb-stijgingen opleveren dan oraal ijzer
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Onderzoek en management van 
ijzertekorten (IT) NCCN-richtlijn

Absoluut IT
(SF <30 ng/ml EN 

TSAT <20%)

NCCN (kanker en CT-geïnduceerde anemie), 2017

Functioneel IT
(SF 30-500 ng/ml 
EN TSAT <50%)

Misschien functioneel IT
(SF 500-800 ng/ml EN 

TSAT <50%)

Geen IT
(SF >800 ng/ml OF 

TSAT ≥50%)

Hb ↑ na 4 wkn:
à Periodieke evaluatie 

van TSAT en SF
Hb niet ↑ na 4 wkn:
à Pad van functioneel 

IT volgen

IT = ijzertekort, IV = intraveneus, SF = serumferritine, TSAT = transferrineverzadiging.

IV of oraal ijzer IV-ijzer met ESA Geen ijzer nodig
OF IV-ijzer bij 

bepaalde patiënten

Geen ijzer nodig

IJzerstatus beoordelen:
TSAT, serumferritine, serumijzer

Overwegingen bij IV-ijzer:
• IV-ijzer is veel effectiever en moet worden overwogen als 

supplement; oraal ijzer is minder effectief
• Testdoses zijn nodig bij ijzerdextraan met een laag 

moleculair gewicht, maar niet bij ijzersucrose, 
ferrogluconaat of ferricarboxymaltose

• Patiënten met een actieve infectie mogen geen IV-ijzer 
krijgen
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Veilig ESA-gebruik

• Gebruik de ESA's niet buiten de indicatie volgens de licentie 
om
– Eerdere studies hebben geleid tot zorgen over de veiligheid van 

ESA's1,2,3

• Huidige risicostatus ESA's
– Huidige NCCN-richtlijnen noemen een verhoogd risico op overlijden, 

trombotische gebeurtenissen en een snellere tumorontwikkeling; een 
systematische Cochrane review bevestigt dit5,8 

1Henke, 2003; 2Leyland-Jones, 2005; 3Wright, 2007; 4Seidenfeld, 2006; 5NCCN (kanker en CT-
geïnduceerde anemie), 2017; 6Kuhlmann en Covic, 2006; 7Schellekens, 2004; 8Tonia, 2012
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ESMO-richtlijnen voor ESA's bij patiënten 
met chemotherapie-geïnduceerde anemie

Indicatie: 
Behandeling met ESA’s van symptomatische chemotherapie-geïnduceerde 
anemie bij patiënten met niet-myeloïde maligniteiten.
Doel: 
Verbetering van kwaliteit van leven en RBC-tranfusies.
Behandelrichtlijnen:
• Voor de ESA-behandeling: anemie evalueren en waar mogelijk de oorzaak 

verhelpen.
• Bij Hb <6.0 mmol/L met symptomen, 
• Bij Hb <5.0 mmol/L zonder symptomen
• StreefHb maximaal 7.5 mmol/l, evt moet dosis aangepast of stopgezet.
• ESA's worden niet als nuttig beschouwd wanneer Hb met <1mmol/l stijgt 

t.o.v. de basiswaarde of wanneer de noodzaak van een RBC-transfusie na 
week 6-8 van de behandeling niet is afgenomen

NCCN (kanker en CT-geïnduceerde anemie), 2017; Tonia, 2012; Schrijvers, 2010

Doel: QOL verbeteren en RBC-transfusie voorkomen
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ESA-therapie (erytropoësestimulerende 
agentia): ESMO-richtlijnen

Indicatie: chemotherapie-geïnduceerde anemie (niet-myeloïde maligniteiten)

ESMO Clinical Practice Guidelines: treatment of anaemia in cancer patients, 2010

Dosering en dosistitratie bij patiënten bij wie geen functioneel ijzertekort wordt vermoed 
(ferritine >100 ng/ml en TFS-verzadiging <20%)

Geen behandeling 
met chemotherapie

Behandeling met 
chemotherapie en 
Hb-waarde ≤6.2

Behandeling met 
curatieve intentie

Epoëtine alfa Epoëtine bèta Darbepoëtine

Eerste dosering • 150 IU/kg s.c. 3x/wk
• 450 IU/kg s.c. 1x/wk

• 30.000 IU s.c. 1x/wk • 2,25 µg/kg s.c. 1x/wk
• 500 µg s.c. 3x/wk

Dosisverhoging • 300 IU/kg s.c. 3x/wk • 60.000 IU s.c. 1x/wk • Niet aanbevolen

Dosisverlaging • 20-50% als:
o Resultaat is bereikt
o Hb 7.5 mmol/l
o Hb >1 mmol stijgt in 4wkn

• 20-50% als:
o Resultaat is bereikt
o Hb 7.5 mmol/l
o Hb >1 mmol stijgt in 4wkn

• 20-50% als:
o Resultaat is bereikt
o Hb 7.5 mmol/l
o Hb >1 mmol stijgt in 4wkn

Dosering staken • Als Hb >8mmol/L • Als Hb >8mmol/L • Als Hb >8mmol/L

Myelodysplastisch
syndroom

Beenmerg-
transplantatie

ESA-behandeling 
overwegen voor 

stijging Hb-waarde

ESA-behandeling niet 
geïndiceerd

ESA's terughoudend 
inzetten

ESA's kunnen gebruikt 
worden na allogene 

stamceltransplantatie

ESA's kunnen gebruikt 
worden ±G-CSF
off-label-indicatie

Niet-hematologische maligniteiten Hematologische maligniteiten
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Recombinante ESA-formuleringen* 
in de oncologie

Generieke naam Handelsnaam Moleculaire structuur
Darbepoëtine 
alfa Aranesp® (Amgen)

Recombinante ESA met grotere 
siaalzuurcomponent

Epoëtine bèta NeoRecormon® (Roche) Recombinante ESA

Epoëtine alfa Eprex®/Erypo® (Janssen-Cilag) Recombinante ESA

Epoëtine alfa

Binocrit (Sandoz GmbH)

Hexal (Hexal Biotech Forschungs GmbH)

Abseamed (Medice Arzneimittel Pütter 
GmbH & Co KG.)

Recombinante ESA (biosimilar)

Epoëtine bèta Mircera (Roche) Recombinante ESA (biosimilar)

Epoëtine zèta Retacrit (Hospira)
Recombinante ESA (epoëtine-
alfa-biosimilar)

*De verkopende partijen, handelsnamen, beschikbaarheden en doseringsschema's kunnen variëren – zie de 
bijsluiter in het betreffende land voor details

Gebruik de ESA's niet buiten de indicatie volgens de licentie om
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Behandeling van anemie bij 
myelodysplasie (MDS)

Anemie (Hb <6.0 mmol/L) geobserveerd 
bij tot 90% van de patiënten 

90% van de patiënten heeft RBC-
transfusie nodig 

IJzeroverschot moet worden gemonitord en waar 
nodig worden behandeld met ijzerchelatietherapie  

ESA-behandeling voor transfusie-afhankelijke 
patiënten met serum-EPO <500 mU/ml) 

Fenaux, 2014; Kurtin, 2012; Shah, 2012; Kurtin, 2005
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Indicaties voor een RBC-transfusie 

Kanker-
gerelateerde 
anemie

Asymptomatisch / >6.0 mmol/L
zonder significante comorbiditeiten

Hoog risico (Hb <6.0 mmol/L )
Of
Asymptomatisch met 
comorbiditeiten (bijv. 
hartaandoeningen, chronische 
longaandoeningen, 
hersenaandoeningen) 

Symptomatisch OF Hb <5.0 mmol/L
(bijv. langdurige tachycardie, tachypneu, 
dyspneu bij inspanningen, pijn op de 
borst, ernstige vermoeidheid, 
duizeligheid, syncope)

Observeren Periodiek 
re-evalueren

RBC-transfusie overwegen

RBC-transfusie

NCCN (kanker en CT-geïnduceerde anemie), 2017; Prescot, 2016; Tonia, 2012; Schrijvers, 2011
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Een coöperatieve aanpak voor 
anemiemanagement: bloedtransfusies

Ver-
pleeg-
kundi-

ge

Patiënt• Symptomen melden

• Bekend zijn met transfusieprotocollen en 
reacties melden op nationaal niveau

• Patiënt voorlichten over voordelen en risico's 
van een transfusie

• Regelmatig monitoren – respons bij patiënt 
evalueren 

DeYoung Sullivan, 2015; Cheung, 2014; Mickle en Reinke, 2006
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Problemen die in verband worden 
gebracht met RBC-transfusies

• Immunologische complicaties
– Allo-antilichamen tegen rode cellen, 

transfusiereacties
– HLA-antilichamen

• IJzeroverschot
• Toevoer en beschikbaarheid
• Transfusiefouten
• Via transfusie overgedragen ziekten

– Viraal
– Bacterieel
– Mogelijk prionen
– Nog onbekende / niet geïdentificeerde pathogenen

Delaney, 2016; Schrijvers, 2011
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IJzeroverschot

• IJzeroverschotten kunnen een gevolg zijn 
van herhaaldelijke RBC-transfusies
– Patiënten met MDS die afhankelijk zijn van 

transfusies, hebben vaak een ijzeroverschot
• IJzeroverschotten kunnen weefselschade 

veroorzaken in: 
– Lever, hart en endocriene organen

• IJzeroverschot wordt gemanaged met orale ijzerchelatoren
– Deferoxamine is de afgelopen 40 jaar de standaardbehandeling geweest
– De effectiviteit van deferasirox bij MDS-patiënten is (tot april 2014) niet 

onderzocht in gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies
• IV-ijzer dat volgens indicatie wordt toegediend, wordt niet in verband 

gebracht met ijzeroverschotten
– Stop de ijzerbehandeling bij ferritine boven de 1000 ng/ml of een 

transferrineverzadiging (TSAT) boven de 50%

NCCN (kanker en CT-geïnduceerde anemie), 2017; Meerpohl, 2014; Schrijvers, 
2011; Ault en Jones, 2009

Vroege symptomen van 
ijzeroverschotten zijn:
• Braken
• Diarree
• Hypotensie
• Tachycardie
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Patiëntidentificatie en compatibiliteitscheck 
voor RBC-transfusie

• Menselijke fouten vormen nog steeds het grootste risico op 
ongewenste voorvallen tijdens bloedtransfusies. 

• De meest cruciale stappen bij het voorkomen van 
incompatibele transfusies zijn patiëntidentificatie en een 
compatibiliteitscheck:
– Patiëntidentificatie: achternaam, initialen, 

geboortedatum, geslacht, patiëntidentificatienummer
– Compatibiliteitscheck: bloedgroep bloedbestanddelen

• De checks moeten visueel en schriftelijk worden uitgevoerd 
door twee personen (tenzij er ondersteuning is door 
elektronische systemen); dit moet gebeuren aan het bed 
voor de transfusie

• De patiënt moet gevraagd worden of hij/zij zichzelf kan 
identificeren met naam en geboortedatum

NICE 2015
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Elektronische patiëntidentificatiesystemen 
voor RBC-transfusies

• Er zijn systemen voor elektronische patiëntidentificatie
zoals barcodescanners ontwikkeld om:
– de kans op menselijke fouten te verkleinen
– de patiëntveiligheid te verbeteren
– de efficiëntie van het transfusieproces te optimaliseren

• Elektronische systemen eisen van medewerkers dat ze 
cruciale stappen in het proces uitvoeren en dat ze de patiënt 
elektronisch identificeren door de identificatiebandjes en de 
bloedcomponenten van de patiënt te scannen

• Het doel van deze systemen is ook dat de juiste stappen 
worden opgevolgd in de juiste volgorde zodat de kans op 
menselijke fouten wordt verminderd

• De richtlijnen raden het gebruik van elektronische 
patiëntidentificatiesystemen aan

NICE 2015
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Patiënten informeren voor en na de 
RBC-transfusie

• Voor de transfusie moeten patiënten worden geïnformeerd over: 
– De reden(en) voor de transfusie
– Voordelen en risico's
– Het algehele transfusieproces
– Beschikbare alternatieven of middelen om de behoefte aan 

transfusies te verminderen
– Dat ze geen bloed meer kunnen doneren
– Dat ze aangemoedigd worden om vragen te stellen

• Na de transfusie moeten patiënten schriftelijke communicatie 
krijgen waarin het volgende wordt toegelicht:
– Details van alle transfusies
– Reden voor de transfusie
– Alle ongewenste voorvallen
– Dat ze geen bloed meer kunnen doneren

NICE 2015
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De RBC-transfusie monitoren

Voor de 
transfusie

5-15 min. na 
begin 

transfusie

Bij 
transfusiere

acties

Bij 
loskoppelen 
transfusie

Na de 
transfusie

Patiëntidentificatie x x

Temperatuur meten x x x x x

Hartslag meten x x x x x

Bloeddruk meten x x x x x

Klinische toestand 
beoordelen

x x x x x

Documenteren in 
patiëntdossier

x

Transfusiereactie 
rapporteren (indien van 
toepassing)

x

Informatie en vitale parameters registreren voor, tijdens en na de bloedtransfusie 

Daarnaast kan het nodig zijn om na de transfusie het effect van de transfusie te meten om te bepalen of er nog een 
transfusie nodig is
à per eenheid RBC's is er bij volwassenen een Hb-stijging van 0,5 – 0,6 mmol/l te verwachten

NICE 2015
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Symptomen van transfusiereacties

Strobel E. 2008

Symptomen van acute HTR: 
• Koorts
• Rillingen
• Brandend gevoel op 

infuuslocatie
• Pijn in borst/buik/rug
• Hoofdpijn
• Misselijkheid
• Braken
• Tachycardie
• Onrust
• Hypotensie
• Verandering urinekleur

• Acute transfusiereacties 
monitoren:
– Transfusie langzaam beginnen -> 

bij geen reactie snelheid 
verhogen

– Meteen stoppen bij elk teken van 
een transfusiereactie 

– Infuus open houden en werken 
volgens lokaal protocol

• Hemolyse moet meteen worden 
uitgesloten (of aangetoond) bij elke 
acute transfusiereactie

• Symptomen van vertraagde 
transfusiereacties zijn vergelijkbaar 
met die van acute, maar minder 
ernstig
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Management van RBC-
transfusiereacties

• Hemolytische transfusiereacties (HTR) komen bij circa 1:70.000 eenheden 
voor en zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de 
transfusiegerelateerde sterfgevallen

• Mogelijke klinische consequenties van incompatibele transfusies zijn onder 
meer:
• Immunisatie van de patiënt met allo-antilichamen, wat een potentieel risico 

vormt voor latere transfusies of zwangerschappen (kan zonder symptomen 
optreden)

• Geen of kortstondig therapeutisch effect van de transfusie (dus geen of 
kortstondige Hb-toename)

• Ernstige of levensbedreigende stoornissen, zoals hemolytische transfusiereacties 
(HTR)

• Ernstige acute HTR's worden vaak veroorzaakt door identificatiefouten 
(identificatie van de patiënt of van het bloedproduct)

Strobel E. 2008

Tijdstip of voorkomen Meest voorkomende 
oorzaak

Acute HTR Tijdens de transfusie of 
binnen 24 uur na de 
transfusie

Transfusie van incompatibele 
RBC's

Vertraagde 
HTR

Meer dan 24 uur na de 
transfusie

Secundaire immuunrespons 
op een antigeen of op de 
donor-RBC's
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Samenvatting

• Anemiemanagement begint met een goede 
beoordeling

• Oorzaak nagaan en zo mogelijk verhelpen
– Bloeding, vitaminedeficiënties

• IJzersuppletie, ESA en RBC-transfusie
• Alle opties hebben veiligheidsaspecten

NCCN (kanker en CT-geïnduceerde anemie), 2017; Gilreath et al, 2014; Schrijvers et al, 2010
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Test - vraag 1

A: Bloedverlies, beenmergfalen, tekort aan 
voedingsstoffen

B: chemotherapie, obesitas, hoge bloeddruk
C: Cachexie, radiotherapie, beenmerginfiltratie
D: Misselijkheid/braken, chemotherapie, diarree

Wat zijn oorzaken van anemie?
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Test - vraag 1

A: Bloedverlies, beenmergfalen, tekort aan 
voedingsstoffen

B: Chemotherapie, obesitas, hoge bloeddruk
C: Cachexie, radiotherapie, beenmerginfiltratie
D: Misselijkheid/braken, chemotherapie, diarree

Wat zijn oorzaken van anemie?
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Test - vraag 2

A: Duizeligheid, lage huidtemperatuur, 
tachycardie

B: Vermoeidheid, koorts, libidoverlies 
C: Urineverlies, diarree, perifere neuropathie
D: Bleke huid, harthypotrofie, paronychia 

Wat zijn symptomen van anemie?
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Test - vraag 2

A: Duizeligheid, lage huidtemperatuur, 
tachycardie

B: Vermoeidheid, koorts, libidoverlies 
C: Urineverlies, diarree, perifere neuropathie
D: Bleke huid, harthypotrofie, paronychia 

Wat zijn symptomen van anemie?
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Test - vraag 3

A: Bij patiënten zonder ijzeroverschot
B: Bij niet-hematologische patiënten
C: Bij hematologische patiënten die geen 

chemotherapie krijgen
D: Bij specifieke indicaties

ESA's kunnen alleen gebruikt worden:
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Test - vraag 4

A: Lever
B: Hart
C: Endocriene organen
D: Al het bovenstaande

IJzeroverschotten kunnen weefselschade veroorzaken in:
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B: Hart
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D: Al het bovenstaande

IJzeroverschotten kunnen weefselschade veroorzaken in:



Trombocytopenie
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Trombocytopenie van A tot Z

Oorzaken, incidentie, symptomen, 
impact en management bij 

patiënten met kanker



©TITAN 2018

Trombocytopenie

CTCAE NCI v.4.0; Kuter, 2015; Norfolk, 2013; Damron, 2009  

Verminderde 
bloedstolling en 

hemostase

Verhoogt het 
risico op 

bloedingen, zeker 
bij < 30 x 109/l 
bloedplaatjes

Definitie: een situatie waarbij het aantal 
circulerende bloedplaatjes < 150 x 109/l is
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Tekenen en symptomen van 
trombocytopenie

• Bloedingen 
• Purpura, ecchymose (blauwe 

plekken) of hematomen
• Hoofdpijn

• Langere menstruatie of meer 
bloed tijdens de menstruatie

1Afbeelding afkomstig van www.dermatlas.org 

© <Roberto Boisier, MD1>
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Algemene oorzaken van trombocytopenie 
bij patiënten met kanker

• Beenmerginfiltratie
• Diffuse intravasale stolling 

(DIS)

• Stoornissen in de werking van 
bloedplaatjes

• Immuuntrombocytopenie (ITP)
• Trombotische 

trombocytopenische purpura 
(TTP)

• Comorbiditeiten
• CMV-infectie

Geïnduceerd door ziekte

• Myelosuppressieve 
chemotherapie

• Radiotherapie
• Niet-cytotoxische medicijnen
• Heparinegeïnduceerde 

trombocytopenie (HIT)
• Post-transfusiepurpura (PTP)

Geïnduceerd door behandeling

Morton, 2016; Simpson, 2016; Liebman, 2014; Sandset, 2012; Kuter, 2015

Geïnduceerd door ziekte Geïnduceerd door behandeling
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Verloop van chemotherapie-
geïnduceerde trombocytopenie

Afhankelijk van het chemotherapieschema

Een minderheid van de patiënten blijft refractair; 
hierbij herstelt de bloedplaatjesfunctie niet meer

Grootste daling van 
aantal bloedplaatjes 
meestal in de eerste 

paar cycli

Na meerdere trajecten 
cumulatief effect 

zichtbaar
Æ Aantal bloedplaatjes 

< 50 x 109/l

Fletcher, 2015; Nahirniak, 2015



©TITAN 2018

Ongevoeligheid voor 
bloedplaatjestransfusietherapie

Fletcher, 2015; Nahirniak, 2015

Ongevoeligheid voor bloedplaatjestransfusie
Geen stijging van het aantal bloedplaatjes met 11 x 109/l binnen 1 uur na transfusie

Niet-immuungemedieerd 
(bijv. koorts, actieve bloedingen) 

Oorzaak verhelpen en 
meer bloedplaatjes 

toedienen 

Immuungemedieerd 
(bijv. HLA-alloantilichamen) 

HLA-compatibele of 
kruislings compatibele 

bloedplaatjes toedienen
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Chemotherapie-/gerichte therapiemiddelen die vaak 
in verband worden gebracht met trombocytopenie

Tamamyanan, 2016; Kuter, 2015; Dy et al., 2013; ten Berg, 2011; Miceli, 2008 

• Ibritumomab-tiuxetan
• Bortezomib
• Carboplatine
• Gemcitabine
• Temozolomide
• Cisplatine
• Dacarbazine
• Lenalidomide 
• Docetaxel
• Paclitaxel
• Oxaliplatine
• Fluorouracil
• Cytarabine

Dosisbeperkende toxiciteit 
(potentieel of daadwerkelijk)

• Carmustine
• Fludarabine
• Lomustine
• Mitomycine-C
• Streptozocine
• Thiotepa

Cumulatieve of vertraagd 
optredende toxiciteit



©TITAN 2018

Risicofactoren

• Soorten kanker waarvoor een 
'agressieve' multimodale 
behandeling nodig is

• Initiële bloedplaatjeswaarde 
<150 x109/l

• Eerdere radiotherapie
• Hoge bloeddruk
• Verhoogde temperatuur
• Constipatie
• Comorbiditeiten
• Chirurgie

Risicofactoren voor 
bloedingen

• Kanker waar het beenmerg bij 
betrokken is 

• Ernstige of febriele neutropenie
• Type kanker
• Type chemotherapie
• Leeftijd
• Diabetes
• Lage hematocrietwaarde
• Toegenomen alkalinefosfatase

Risicofactoren voor 
trombocytopenie

Hitron 2011; Kurderer, 2006; Webert, 2006 
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Beoordeling van patiënten bij wie 
trombocytopenie wordt vermoed

ü Patiëntgeschiedenis
– Omvang en duur van 

symptomen
– Eerdere trombocytopenie 
– Medicijninname, inclusief 

zelfzorgmedicijnen
– Eerdere transfusie
– Comorbiditeiten en 

andere stoornissen 
– Recente virusinfecties
– Langere menstruatie

BMJ Best Practice, 2016; Cella, 2006; Sekhon en Roy, 2006 

ü Lichamelijk onderzoek
– Fundi
– Huid
– Slijmvliezen
– Adenopathie
– Splenomegalie
– Macrohematurie

ü Labtests
– Bloedplaatjestelling
– Stollingsscreening
– Microhematurie
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Voorbeelden van strategieën voor 
trombocytopeniemanagement

Bloedplaatjestelling en algehele managementstrategie

< 100 x 109/l < 50 x 109/l < 20 x 109/l < 10 x 109/l
• Dosisvermindering of 

vertraging chemo-
/radiotherapie 
overwegen 

• Bij invasieve 
behandelingen 
bloedplaatjes-
transfusie 
overwegen 

• Preventieve zorg 
opzetten en aantal 
bloedplaatjes 
monitoren

• Bij kleine invasieve 
behandelingen 
bloedplaatjes-
transfusie 
overwegen 

• Ziekenhuis-
opname of 
ondersteunde 
thuiszorg 
overwegen 

• Bloedplaatjes-
transfusie is de 
standaard-
werkwijze bij 
febriele patiënten 

• Patiënt moet 
nauwkeurig worden 
gemonitord en er kan 
een bloedplaatjes-
transfusie worden 
overwogen 

• Patiënten die 
intensieve 
chemotherapie krijgen, 
moeten een 
bloedplaatjes-
transfusie krijgen

Het aantal bloedplaatjes is een onnauwkeurige risico-
indicator; beoordeel de patiënt altijd in een klinische context

Estcourt, 2016; Tamamyan et al, 2016; Kuter, 2015; Norfolk, 2013 
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Profylactische bloedplaatjestransfusie
– ja of nee?

Standaard drempelwaarden voor profylactische 
bloedplaatjestransfusies:

• Aantal bloedplaatjes < 10 x 109/l 
• Bij febriele patiënten: aantal bloedplaatjes < 20 x 109/l

Hogere drempelwaarden voor profylactische transfusies op 
basis van risicofactoren voor bloedingen zijn controversieel.

Er kan worden gewerkt met therapeutische 
bloedplaatjestransfusies of transfusies met een lagere dosis om 

het risico ervan te verlagen.

Estcourt, 2016; Crighton, 2015; Estcourt, 2014; Stanworth, 2013

De meeste transfusies worden toegediend 
als profylaxe, om een laag aantal bloedplaatjes te verhogen en 

het risico op bloedingen te verkleinen.
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De risico's van 
bloedplaatjestransfusies

• Allo-immunisatie 
De ontwikkeling van antilichamen tegen de toegediende cellen; de patiënt 
wordt refractair voor verdere transfusies tenzij deze specifiek op elkaar 
zijn afgestemd.

• Infecties
Patiënten met kanker lopen een nog groter risico omdat ze al 
immunodeficiënt zijn.

• TRALI (transfusiegerelateerde acute longbeschadiging)
Treedt op binnen 2 uur na de transfusie en wordt in verband gebracht met 
een sterftecijfer van 5-10%.  

• Allergische en febriele reacties (en minder vaak voorkomend: 
bacteriëmie)

• Graft-versus-hostreactie (GvHD)
Komt voort uit een transfusie van besmettelijke leukocyten

• Post-transfusiepurpura 
Delaney, 2016; Kaufman, 2015; Glauser, 2008; Kurzrock, 2005; Stanworth, 2005
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Aanvullende behandelingen voor 
trombocytopenie

• Tranexaminezuur
• Cytokine-groeifactoren

• Trombopoëtinereceptor-agonisten

Tay, 2016; Kuter, 2015; Bussel, 2006; Kurzrock, 2005; Vadhan-Raj, 2005 

Bloedplaatjestransfusies zijn de meest voorkomende 
behandeling van trombocytopenie
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Het risico op complicaties minimaliseren 
– een coöperatieve aanpak

• Zelfzorg

• Waakzaamheid bij patiënt en familie 
stimuleren

• Voorlichting over de omgang met potentiële 
bloedingen

• Sport, activiteiten 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Low platelet Count: A Guide for Patients; 
OncoLink, Low Platelet Count (Thrombocytopenia)
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Het risico op complicaties minimaliseren –
zelfzorg

• Scherpe voorwerpen vermijden (bijv. scheermesjes, scharen, 
nagelknippers)

• Neus voorzichtig of helemaal niet snuiten
• Geen zetpillen, klysma's of tampons gebruiken
• Als er inspanning nodig is voor de stoelgang: 

ontlastingsverzachters of laxeermiddelen bespreken met de 
zorgprofessional

• Temperatuur niet rectaal opmeten
• Behandelingen zoals harsen, tatoeages, manicures of 

pedicures uitstellen
• Een zachte tandenborstel gebruiken
• Aan de hematoloog vragen of tandzorg toegestaan is
• Niet te strakke kleding dragen om petechiën te voorkomen

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Low platelet Count: A Guide for Patients; 
OncoLink, Low Platelet Count (Thrombocytopenia)
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Het risico op complicaties minimaliseren –
activiteiten aanpassen

• Draag handschoenen tijdens het tuinieren, koken of 
doe-het-zelven

• Voorkom activiteiten die kunnen leiden tot letsel: 
– Contactsporten
– Ladders beklimmen
– Zware lichamelijke inspanningen
– Fietsen
– Gewichtheffen

• Tijdens seksuele activiteiten: 
– Waar nodig glijmiddel gebruiken
– Anale geslachtsgemeenschap vermijden
– Sterke stoten vermijden

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Low platelet Count: A Guide for Patients; 
OncoLink, Low Platelet Count (Thrombocytopenia) 



©TITAN 2018

Het risico op complicaties minimaliseren –
waakzaamheid bij patiënt/familie stimuleren

• Buitensporige blauwe plekken
• Vage rode uitslag op bovenlichaam, armen of benen
• Vaginale bloedingen of hevige menstruatiebloedingen
• Gesprongen bloedvaten in het oogwit (sclera)
• Zwarte ontlasting, bloed in ontlasting, rectale bloedingen
• Bloed in de urine
• Hoofdpijn die niet minder wordt
• Wazig zicht, duizeligheid
• Constante bloedingen (bijv. bloed ophoesten of 

braken, bloedneuzen)
• Voorlichting over de omgang met bloedingen

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Low platelet Count: A Guide for Patients; 
OncoLink, Low Platelet Count (Thrombocytopenia) 
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Samenvatting

• Trombocytopenie vergroot het risico op bloedingen of 
hemorragieën en leidt tot beperkingen of vertragingen 
in de chemotherapiebehandeling

• Coöperatief management is cruciaal 
– Patiëntrisico vroegtijdig bepalen en bloedplaatjes monitoren
– Voorlichting over dagelijkse controle en monitoring
– Interventies aanleren om bloedingen te voorkomen/behandelen

• De risico's en voordelen van een transfusie tegen elkaar 
afwegen
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Test - vraag 1

A: 50 x 109/l – 100 x 109/l
B: 100 x 109/l – 150 x 109/l
C: 150 x 109/l – 300 x 109/l
D: 150 x 109/l – 410 x 109/l

Wat is een normaal aantal bloedplaatjes?
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Test - vraag 2

A: Bloedplaatjestelling en stolling
B: Bloedplaatjestelling en bilirubine
C: Bilirubine en creatinine
D: Bloedplaatjestelling en differentieel

Wat voor soort labtest heb je nodig als er een 
vermoeden is van trombocytopenie?
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Test - vraag 3

A: Neus niet snuiten
B: Bloeddruk en hartslag controleren
C: Compressiekousen dragen
D: Vitamine C nemen

Welke maatregelen kan een patiënt nemen om 
het risico op bloedingen te verminderen?
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Test - vraag 3

A: Neus niet snuiten
B: Bloeddruk en hartslag controleren
C: Compressiekousen dragen
D: Vitamine C nemen

Welke maatregelen kan een patiënt nemen om 
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De Grote opdracht van vandaag:

• Schrijf alles op wat je vandaag aan goede ideeën of 
nieuwe zaken hoort, die je in je eigen praktijk zou 
willen/kunnen verwezenlijken

Programma



(Febriele) 
Leukopenie



Neutropenie & 
preventieve maatregelen
Stichting Oncowijs Studiedag 2021: Management hematologische toxiciteit, Anemie, 
Trombocytopenie en Leukopenie bij patiënten met kanker – Amersfoort, Nederland

Johan De Munter
Hoofdverpleegkundige Kankercentrum UZ Gent,

Universitair Ziekenhuis Gent, België



A: de MASCC-risico-index voor FN-patiënten te 
gebruiken

B: te beginnen met antimicrobiële middelen

C: de temperatuur <38,5°C te houden

D: te zorgen dat medewerkers hun handen wassen

Infecties bij FN-patiënten kunnen 
worden voorkomen door: 



Neutropenie & preventieve maatregelen

WBC bij volwassenen normaal tussen 4x10^9/l en 10x10^9/l. 

Neutropenie is een vermindering van het aantal witte bloedcellen 

(WBC) 

è een van de belangrijkste complicaties van chemotherapie!
83 /

(Camp-Sorrell, 2005; Cappozzo, 2004; Hawkins, 1997; Lynch, 2000)

Tijd

Aantal WBC



Neutropenie & preventieve maatregelen

National Cancer Institute

è neutropenie als absoluut aantal neutrofielen (ANC) onder 

de 2.000/mm³ (2,0 x 10^9/L).

84 / Coughlan M, Healy C. Nursing care, education and support for patients with neutropenia. Nursing standard. 2008;22(46):35-41.
National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Version 4.0. 2010. 



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Het belang van neutrofielen in het bestrijden van infecties bij 

patiënten met kanker werd al beschreven in 1966.

Bodey GP, Buckley M, Sathe YS, Freireich EJ. Ann Intern Med. 1966;64:328-340



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Het risico op infectie bij patiënten met neutropenie neemt toe door:

1. de ernst (diepte) van neutropenie 

2. de duur van neutropenie

Bodey GP, Buckley M, Sathe YS, Freireich EJ. Ann Intern Med. 1966;64:328-340, Grawford et al.,2008



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Neutropenie & preventieve maatregelen
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Wanneer verwacht? 

4Nadir (Dip) periode (7 – 14 dagen na therapie).

4Bloedcontrole D10

Maar:

4Exacte timing & duur is afh van type & combinatie van therapie.



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Tijd

Aantal WBC
1.000/mm3 (1 x 109/L) 



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Therapie

Neurtropenie
7-14d na 
therapie

Nadir periode 
à Hoogste 

risico op 
infectie 

Herstelperiode



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Het beste management van infecties bij neutropenie =

Prevent
ie

Infectiepreventie is geïdentificeerd als een 
verpleegkundig gevoelige patiënten outcome
door de Oncology Nursing Society (ONS).



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Preventie

Aandacht vestigen op evidence-based interventies met maximale 
voordeel voor de patiënten!

Picture from https://parentingandbabies.com



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Informatie & educatie



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Informatie & educatie

Verpleegkundigen:

> 90% gaf aan dat preventie van infecties en FN zeer belangrijk zijn 

bij chemotherapie

> 90% gaf aan dat zij of ander zorgverlener patiënt informeert rond 

deze problematiek



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Informatie & educatie

Patiënten:

444% gaf aan dat infectierisico was besproken met hen voor start 

van chemotherapie

421% geen informatie over medicatie ter preventie van infecties

413% kan zich dit topic niet herinneren



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Informatie & educatie

Wat vertellen over het meten van de 

lichaamstemperatuur aan de patient & naasten? 
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Informatie & educatie

1. Wat is neutropenie;

2. het voorkomen van neutropenie;

3. de gevolgen van neutropenie;

4. preventieve maatregelen om het risico van infectie te verminderen;

5. tekenen en symptomen van infectie;

6. wat te doen als tekenen en symptomen optreden.

(Nirenberg, A., et al. , 2006)



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Informatie & educatie



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Timing Informatie & educatie

4Starten gedurende de (pre) hospitalisatie maar moet ook wel 

verder gezet worden in een poliklinische setting. 

4Best herhaaldelijk gebeuren à onmogelijk om alles aan te leren 

gedurende slechts 1 educatiemoment. 

4Toestand kan veranderen na verloop van tijd (evaluatie) waardoor 

aanvullende educatie noodzakelijk kan zijn (Strömberg, 2002).



Neutropenie & preventieve maatregelen
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Handhygiëne

Handen wassen is de allerbelangrijkste voorzorgsmaatregel om 
infecties bij neutropeniepatiënten te voorkomen

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html


Neutropenie & preventieve maatregelen

101 /

Mondhygiëne

VVRO aanbevelingen: 
Orale Mucositis bij de 
oncologische patiënt –
van preventie tot 
behandeling 
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Voedingshygiëne
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Vaccinatie

4Patiënt

4Naasten

4Hulpverleners!

All Staff caring for or in contact with
neutropenic patients must be
free from infections!

Coughlan M, Healy C (2008) Nursing care, education and support for 
patients with neutropenia. Nursing Standard

Picture from www.zorg-en-gezondheid.be

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
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Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF)

4The three most prominent organisations (ASCO, EORTC 

and NCCN) are aligned in their recommendation for G-CSF 

support in all patients receiving chemotherapy who have a 

risk of febrile neutropenia (FN) exceeding 20%, or in those 

chemotherapy regimens with an intermediate (10–20%) risk 

of FN plus additional risk factors that may contribute to 

overall risk of neutropenia.
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Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF)

Biologicals en biosimilars: 

G-CSF is een biological

Biologicals
4 Worden geproduceerd via recombinant-DNA-technologie

4 Zijn groter en complexer dan traditionele medicijnen

4 Kunnen niet exact worden gerepliceerd en kleine verschillen in het productieproces kunnen al gevolgen hebben op 

de effectiviteit en veiligheid 

4 Strikt gereguleerde productieprocessen nodig 

Biosimilars
4 Zijn replica's van complexe biologicals, ook via recombinant-DNA-technologie

4 Het zijn echter geen exacte replica's; de naam biosimilars geeft aan dat ze vergelijkbaar (similar) zijn met 
gepatenteerde biologicals, maar niet hetzelfde 

Europees Geneesmiddelenbureau, 2017https://www.cancernurse.eu/education/titan.html

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html


Granulocytkoloniestimulerende factor (G-
CSF) vermindert de FN-incidentie

Lyman, 2011; Kuderer, 2007

G-CSF-profylaxe vermindert het aantal patiënten met FN

RR van 0,54
(95% CI, 0,43 tot 0,67; 

p=0,0001)

Geen CSF Primaire 
CSF-

profylaxe

22,4%

39,5%

Meta-analyse van 15 
studies (3182 patiënten)

Geen CSF
(n=2866)

Primaire 
CSF-

profylaxe
(n=772)

6,4%

22,8%

Prospectief 
cohortonderzoek
(3638 patiënten)

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html


G-CSF en de neutrofielproductie

Bewerking van Scarffe & Kamthan, 1990; Wan, 2015; Paul, 2013; Bohlius, 2008

Respons is groter en sneller dan 
bij uitsluitend endogene G-CSF

Endogene G-CSF + Therapeutische G-CSF

5–7 
dagen

7–10 
dagen

4–5 dagen

Stamcellen

Neutrofiel-
progenitoren

Precursorcellen

Postmito-
tische cellen

1 
da

g

↑ aantal 
precursorcellen

Kortere tijd tot 
differentiatie

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Bijwerkingen van G-CSF

4Botpijn(en) 

4Meest voorkomende bijwerking van G-CSF's

4Zie betreffende bijsluiters voor prevalentie

4Succesvol behandeld met milde pijnstillers à CAVE: KOORTS!

4In zeldzame gevallen miltruptuur

4Allergische reactie

4Andere:

4Acute respiratory distress syndrome, alveolaire bloeding, hemoptoë

4Koorts en botpijn door een abrupte toename van leukocyten

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html


G-CSF
Filgrastim

Lenograstim
Dagelijkse injecties*

Type G-CSF

*Zie de betreffende bijsluiter voor dosisinformatie

Gepegyleerde G-CSF Pegfilgrastim
Eén injectie per 

chemotherapiecyclus*Geglycopegyleerde G-
CSF Lipegfilgrastim

Kortwerkende G-CSF
• Halfwaardetijd 3-4 uur

Langwerkende G-CSF
• Hetzelfde therapeutische eiwit als kortwerkende G-CSF, maar bevat een extra modificatie genaamd 

'pegylatie' of 'glycopegylatie' die resulteert in een groter therapeutisch eiwit
• Halfwaardetijd 15 tot 80 uur vanwege een minder snelle afbouw in de nieren door het grotere 

formaat
• Eenvoudigere neutropeniebehandeling en minder verpleegtijd nodig

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Secundaire profylaxe met G-CSF

*Madry et al, 2016; NCCN (myeloïde groeifactoren), 2016; Aapro, 2011 (EORTC-richtlijnen); Rivera, 2003
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Hoogrisicopatiënten 
met primaire G-CSF-

profylaxe

Hoogrisicopatiënten met 
secundaire G-CSF-

profylaxe

3%

13%

= als er bij een patiënt tijdens de eerste chemotherapiecyclus FN 
optreedt, moeten er bij vervolgcycli profylactisch G-CSF worden 

toegediend

Bij hoogrisico-
patiënten wordt 
primaire G-CSF-
profylaxe 
aanbevolen 

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Antimicrobiële profylaxe

VOOR
4Kan het aantal patiënten die 

tijdens de neutropenie 
koorts krijgen verlagen

4Kan kosteneffectief zijn

4Afname van sterftecijfer 
aangetoond bij specifieke 
populaties en specifieke 
antibiotica

TEGEN
4 Uitgebreid gebruik van 

antimicrobiële geneesmiddelen 
selecteert op microbiële 
resistentie, met mogelijke 
gevolgen voor:
4 Effectiviteit van de profylaxe
4 Mogelijkheid om vervolginfecties 

te behandelen

4 Profylactisch gebruik van 
antimicrobiële geneesmiddelen 
belet het gebruik bij empirische 
standaardbehandelingen 

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html NCCN (preventie en behandeling van kankergerelateerde infecties), 2016

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html


Antimicrobiële profylaxe moet gebaseerd zijn op een 
risico-identificatie

Laag risico
Verwachte 

neutropenie 
≤7 dagen

Hoog risico
Verwachte duur neutropenie 

>7 dagen en diepe neutropenie 
(ANC <100 cellen/mm3) 

en/of 
andere risicofactoren zoals HCT, 

gevorderde leeftijd, slechte resultaten, 
comorbiditeit, risicovolle 

chemotherapieschema's en maligniteiten 
met hoog risico 

NCCN (preventie en behandeling van kankergerelateerde infecties), 2012; Flowers, 2012 (ASCO-richtlijnen); 
Freifeld, 2011 (IDSA-richtlijnen) 

Antimicrobiële 
profylaxe niet 

aanbevolen als 
standaard

Antimicrobiële profylaxe 
(fluorochinolonen) overwegen

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Take H
4Kennis van risicofactoren

4Correcte protocollen voor handen wassen 

4Evidence based voorzorgsmaatregelen 

4Patiënten en verzorgers à informatie & educatie = 

4Belang van gebruik en toediening van G-CSF



A: de MASCC-risico-index voor FN-patiënten te 
gebruiken

B: te beginnen met antimicrobiële middelen

C: de temperatuur <38,5°C te houden

D: te zorgen dat medewerkers hun handen wassen

Infecties bij FN-patiënten kunnen 
worden voorkomen door: 
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Febriele neutropenie: 
effecten en interventies
Stichting Oncowijs Studiedag 2021: Management hematologische toxiciteit, Anemie, 
Trombocytopenie en Leukopenie bij patiënten met kanker – Amersfoort, Nederland

Johan De Munter
Hoofdverpleegkundige Kankercentrum UZ Gent,

Universitair Ziekenhuis Gent, België



A: Toediening van geschikte antimicrobiële 

therapie
B: Effectieve infectiebeheersing bij de bron
C: Totale hoeveelheid neutrofielen in het serum
D: Vroege hemodynamische optimalisatie

Het Gouden Uur heeft geen positief effect op de:
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casus

Ilse, 29j, 

samenwonende met partner.

4 1 jaar zwelling in hals à nu diagnose marginale zone NHL stadium II 

4 Start chemotherapie: R (Rituximab)-C(Cyclofosfamide) V(Vincristine ) P(Prednison)
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casus

D11 post chemotherapie

49u: koude gevoel, rillingen, voelt zich niet lekker. 

4LichaamsT°: 37,8°C

è ( Telefonisch contact ziekenhuis
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casus

D12 post chemotherapie

411u: kortademig, hevige frissons (Shivering), tachycard
+++ à opname via spoedopname!

4LichaamsT°: 39,4°C

4Witte bloedcellen: 0,34 x 10^6/µl

è Neutropene koorts
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casus

è Neutropene koorts

12 dagen opname
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Meer dan 60% van de patiënten met neutropenie ontwikkelen 

een infectie (NCCN, 2011).

Patiënten met neutropenie zijn meer vatbaarheid voor infecties 

dan gezonde personen en hebben een verminderd vermogen om 

ertegen te vechten. (Coughlan M, Healy C (2008) Nursing care, education and 
support for patients with neutropenia. Nursing Standard)
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Een neutropene patiënt kan geen normale respons op infecties 

veroorzaken & koorts is vaak een laat teken van een infectieus proces 

en kan levensbedreigend zijn (Shelton, 2011).

Het sterftecijfer (mortaliteit) kan oplopen tot 70% binnen 48 uur als er 

geen antibiotica wordt gestart (Nirenberg, Mulhearn, Lin, and Larsen 2004, 

National Cancer Institute, 2011).
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Oncologische urgentie!

Cardio-vasculaire complicaties
• Cardiale complicaties
• Veneuze trombo-embolie (VTE)

• Vena Cava Superior syndroom
• (Centraal) veneuze toegang complicaties

Neurologische complicaties
• Ruggenmergcompressie

Nier en urineweg complicaties
• Nierfalen

Kankerpijn

Metabole complicaties
• Hypercalciëmie

• Tumorlysis syndroom

Respiratoire- en abdominale complicaties

Hematologische complicaties
• Anemie

• Trombopenie & bloeding

• Febriele neutropenie

Psychologische complicaties
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Wat is febriele neutropenie?

4lichaamstemperatuur ≥ 38°C

4koude rillingen

4absolute neutrophil count (ANC) <0,5 ×109/l 

Risicopatiënt:

4Alle patiënten die 

myelosupressive therapie krijgen!
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Is een levensbedreigende urgentie.

4Tot 70%-75% overlijdens bij pt met acute leukemie. 

4Tot 50% overlijdens bij pt met solide tumoren door infectie als gevolg van 

neutropenie

Het sterftecijfer (mortaliteit) kan oplopen tot 70% binnen 48 uur als 

er geen antibiotica wordt gestart!

(Nirenberg, Mulhearn, Lin, and Larsen 2004, National Cancer Institute, 2011).
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Verschillende factoren kunnen het risico op sepsis bij kankerpatiënten doen 

toenemen. 

O’Brien JM, Ali NA, Aberegg SK, Abraham E. Sepsis. Am J Med. 2007;120:1012-1022.
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©TITAN 2018

De impact van infecties bij 
patiënten met kanker

Klastersky (ESMO-richtlijn), 2016; Oakley, 2016; Danai, 2006; Williams, 2004

Infectie & sepsis

Hoger sterftecijfer in 
het ziekenhuis  

8% stijging van de 
mortaliteit per uur 
vertraging in de 

sepsisbehandeling  

Hoger ziektecijferHogere 
zorgkosten

Effectieve preventie en behandeling van infecties is cruciaal
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Wat bij febriele neutropenie?

Verschillende praktische richtlijnen zijn ontwikkeld voor FN. 

(Infectious Diseases Society of America, The American Society of 

Clinical Oncology, NCCN, MASCC and The American Cancer Society)

Gemeenschappelijk standpunt: 

DE NOODZAAK VAN SNEL OP TE STARTEN MET ANTI-

INFECTIEUZE THERAPIE (Van Vliet M., et al, 2011)
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Risico febriele neutropenie?



Patiëntgerelateerde risicofactoren op FN

Klastersky (ESMO-richtlijn), 2016; Lustberg, 2012; Lymann, 2011

• Leeftijd*
• Vergevorderde ziekte
• Eerdere FN
• Mucositis
• Slechte resultaten
• Hart- en vaatziekten
• Comorbiditeiten

Omdat chemotherapieschema's zijn gestandaardiseerd op 
kankertype, zijn patiëntgerelateerde risicofactoren bij 

elk soort behandeling van zeer groot belang

* Patiënten >65 jaar lopen twee keer zoveel 
risico op FN. Gebruik profylactische G-CSF 
bij alle oudere patiënten die 
myelotoxische chemotherapie krijgen

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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FN-risico-index MASCC: risico op besmettelijke 
complicaties bij FN-patiënten

Totale score: <20
• Hoog risico op complicaties
• Patiënten moeten worden 

opgenomen en intraveneuze 
breedspectrumantibiotica 
toegediend krijgen vanwege het 
hoge risico op bacteriële sepsis

Bij FN-patiënten moet het risico op besmettelijke complicaties 
onmiddellijk worden beoordeeld en overeenkomstig worden gemanaged

Klastersky (ESMO-richtlijn), 2016; NCCN (preventie/behandeling van kankergerelateerde infecties), 2016

Eigenschap patiënt Score

Belasting door aandoening: geen/milde symptomen 5

Belasting door aandoening: gemiddelde symptomen 3

Belasting door aandoening: ernstige symptomen 0

Geen hypotensie (systolische druk >90 mmHg) 5

Geen COPD 4

Solide tumor/lymfoom en zonder eerdere 
schimmelinfectie  

4

Geen uitdroging 3

Poliklinische patiënt 3

Leeftijd <60 jaar  2

Totale score: ≥21 
• Laag risico op complicaties
• Patiënten kunnen vaak met orale 

antibiotica worden behandeld en 
mogelijk ook poliklinisch indien er 
adequate follow-up beschikbaar 
is

MASCC – Multinational Association of Supportive Care in Cancer

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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App’s



Voorbeeldalgoritme voor het 
patiëntmanagement na de risicobeoordeling

Chemotherapie

Patiënt met laag/gemiddeld risico* Hoogrisicopatiënt

Chemotherapie-
cyclus >14 

dagen
Chemotherapie-

cyclus ≤14 dagen
ANC <1.000/mm3

en febriel of 
ANC ≤500/mm3

ANC ≥500/mm3 

en afebriel 

Continue 
monitoring

Profylactische 
G-CSF geïndiceerd:
bijv. G-CSF SC vanaf 

>24 h na 
chemotherapie, loopt 

totdat ANC 
≥10.000/mm3

Profylactische 
G-CSF geïndiceerd:
bijv. G-CSF SC vanaf 

>24 h na 
chemotherapie, loopt 

totdat ANC 
≥10.000/mm3

Profylactische 
G-CSF 

geïndiceerd:
bijv. langwerkende 

G-CSF SC vanaf >24 
h na chemotherapie

* Een patiënt met een laag of 
gemiddeld risico die koorts krijgt 
met een ANC <1.000/mm3 wordt 
bij alle vervolgcycli beschouwd als 
hoogrisicopatiënt.

Klastersky (ESMO-richtlijn), 2016; Aapro (EORTC-richtlijnen), 2011; Donohue, 2006

Risicobeoordeling op neutropene complicaties 

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Waarom Risk Assessment bij neutropenie?

ONCOLOGY NURSING FORUM – VOL 33, NO 2, 2006
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Waarom Risk Assessment bij neutropenie?

Complicaties van FN kunnen resulteren:

4 in therapie reductie

4 in therapie vertraging of uitstel

è Heeft invloed op het resultaat van de behandeling & overleving 

van pt na therapie.

Crawford et al.,2008; Lyman, Dale, & Crawford, 2003; Lyman, Dale, Friedberg, Crawford, & Fisher, 2004. 



De rol van de verpleegkundige bij het 
bepalen van het risico

O’Brien, 2014; Aapro et al, 2011 (EORTC-richtlijnen)

Stap 1: FN-risico van gepland 
chemotherapieschema beoordelen

Stap 2: Risicofactoren voor individuele 
patiënt evalueren

Stap 3: Algeheel risico bepalen

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Een zorgvuldige beoordeling van de 
patiënt is belangrijk

4Tekenen van infecties zijn niet altijd eenduidig
4Temperatuur > 38,3°C en ANC <0,5 ×109/l wijzen duidelijk op 

febriele neutropenie

4Extra waakzaamheid is geboden wanneer patiënten:
4Zich onwel voelen
4Gedragsveranderingen vertonen (bijv. desoriëntatie, verwarring)
4Hypotensie vertonen t.o.v. eerdere bloeddrukmetingen 
4Corticosteroïden krijgen 
4Lichte koorts hebben

Patiënten moeten zo snel mogelijk 
worden onderzocht door een zorgverlener

Klastersky (ESMO-richtlijn), 2016; Marrs, 2006https://www.cancernurse.eu/education/titan.html

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Koorts! Pijn! 
Kortademigheid!

Braken! …
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Assessment bij vermoeden FN?

1. Navragen type behandeling en datum

laatste behandeling

2. Co-morbiditeiten navragen

3. Huidige medicatie en recente wijzigingen

4. Karakter en verloop van de symptomen

volgens de patiënt

5. Reeds genomen acties!
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Assessment bij vermoeden FN?
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Assessment bij vermoeden FN?



Febriele neutropenie: effecten en interventies

147 /



Febriele neutropenie: effecten en interventies

148 /

Development of Tools and Processes to Improve Treatment Times in Patients With 
Febrile Neutropenia
Erika L. Hawley, RN, BSN, MBA, OCN®, Molly Loney, RN, MSN, AOCN®, 

and Michelle Wiece, RN, OCN®
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Het "GOUDEN UUR"

4Een vroege herkenning van sepsis en het opstarten 
van gepaste interventies in het "gouden uur" na 
aankomst van de patiënt in het ziekenhuis wordt in 
verband gebracht met betere resultaten.

4Hoekstenen van succesvol management zijn onder 
meer:
4Vroege hemodynamische optimalisatie
4Toediening van geschikte antimicrobiële therapie
4Effectieve infectiebeheersing bij de bron

4Specifieke schriftelijke sepsisprotocollen, vroege 
stabilisatie en krachtige resuscitatie op de 
spoedafdeling met een vroege overplaatsing naar 
de ICU kunnen het resultaat helpen verbeteren.

Forde, 2017https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Anamese: 

4 Navragen type behandeling 
en datum laatste 
behandeling

4 Co-morbiditeiten navragen

4 Huidige medicatie en recente 
wijzigingen

4 Karakter en verloop van de 
symptomen volgens de patiënt

4 Reeds genomen acties!

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Klinisch onderzoek: 

4Vitale parameters: bloeddruk, 
hartritme, ademhaling en freq., t °, 
O² saturatie, diurese

4Controleer de huid en 
huiddefecten (alle verbanden 
steeds contoleren!)

4Mondinspectie 

4Katheter-
insteekplaats/wondverband 
controleren ! Roodheid, 
gevoeligheid, zwelling, … 

4Controle anale regio. Geen rectaal 
onderzoek!

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Kulturen nemen:

4hemokulturen volgens 
voorschrift en/of protocol

4 Urine

4 Keeluitstrijkje en/of sputum

4 Stoelgang

4 Wondwisser van elke wonde

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html

Voor start AB maar mag 
therapie niet in 

vertraging brengen

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html


Bloedkweken
4Neem voor de toediening van antimicrobiële geneesmiddelen kweken af van alle 

relevante plekken (zoals infusen, wonden, urine, neus en keel)

4De cycli van koorts en rillingen genereren cytokines die de opbrengst van de kweek 

kunnen beïnvloeden 

4Het beste moment voor een kweek lijkt te zijn wanneer een gematigde koorts in ernst 

toeneemt

4Neem twee bloedkweken af:1,2

4Voorkeursoptie: één van het perifere bloed en één uit een centraal veneuze katheter

4Met herhaaldelijke bloedkweken moet worden gedocumenteerd of een infectie 

wegtrekt1

4Een bloedkweek kan doorgaans na 72 h worden herhaald

1NCCN, (preventie en behandeling van kankergerelateerde infecties), 2016; 2Klastersky, 2016 (ESMO-richtlijn); Hughes, 2002

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Neutropeniegerelateerde infuusinfecties

4Risicofactoren 
• Meerdere infusen
• Type gebruikte hulpmiddel 
• Duur plaatsing 
• Omvang en duur van neutropenie 
• Eerdere bacteriëmie
• Infuus aangebracht na begin aplasie

4Management
• Bij vermoeden van kathetergerelateerde infectie 

huidmonster en bloedkweek afnemen 
• Gepaste behandeling toedienen 
• Katheter verwijderen bij ernstige infectie
• (Inter)nationale richtlijnen volgen

NCCN (preventie en behandeling van kankergerelateerde infecties), 2016; NCCN (patiëntrichtlijnen, koorts en neutropenie), 
2006; Mermel, 2001 

.
https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Klinisch zorgpad voor neutropeniepatiënten

• Krijgt de patiënt antikankertherapie? Wanneer heeft 
de patiënt voor het laatst chemotherapie gehad?

• Hoe voelt de patiënt zich?
• Zijn er specifieke symptomen van infecties?

Wingard, 2017; Klastersky (ESMO-richtlijn), 2016; 
NCCN (preventie/behandeling van kankergerelateerde infecties), 2016; Singer, 2016 

istory

xamine

ction

reat

• Temperatuur, hartslag, quick SOFA-criteria?

• Urgent bloedbeeld, functietests op nieren en lever, 
CRP, lactaattest en bloedkweek.

• Met spoed doorverwijzen naar lokale acute-
zorgverlener.

• Vermoede neutropene sepsis behandelen als acuut 
medisch noodgeval en onmiddellijk empirische 
antibioticatherapie aanbieden (doel: binnen één uur 
na opname, het "GOUDEN UUR").

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Eerste management van FN

Klastersky (ESMO-richtlijn), 2016https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Potentiële antimicrobiële strategieën

Koorts + neutropenie
(één orale temp. ³38,3oC of ³38,0oC gedurende 1 h) + (ANC <0,5 x 109/l of ANC <1,0 x 109/l en verwachte afname tot ≤0,5 x 109/l in de komende 48 h)

Laag risico Hoog risico

Oraal
bij een aantal laagrisicopatiënten

IV
Keuze voor antibiotica kan afhangen van plaatselijke gevoeligheidspatronen voor 

antibiotica en syndromen van individuele patiënten.

Na 3 – 5 dagen opnieuw beoordelen
NCCN (preventie en behandeling van kankergerelateerde infecties), 2016

IV-monotherapie
1) Imipenem/cilastatine
2) Meropenem
3) Piperacilline/tazobactam
4) Cefepime
5) Ceftazidime *

1) Ciprofloxacine + 
amoxicilline/clavulanaat

2) Moxifloxacine-
monotherapie             *  

IV-combinatietherapie
kan overwogen worden, vooral bij 

resistentie
Wanneer er wordt begonnen met 
empirische vancomycine (of andere 
middelen tegen grampositieve resistente 
infecties) het gebruik na 2 – 3 dagen 
opnieuw beoordelen.

*Voorbeelden

https://www.cancernurse.eu/education/titan.html
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Lyman G H et al. The Oncologist 2005;10:427-437
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Verpleegkundige observatie tijdens opname

1. Vitale parameters: bloeddruk, hartritme, ademhaling en freq., t °, O² saturatie

2. Algemene infectietekenen (pijn, warmte, zwelling en roodheid)

3. Huid en slijmvliezen controleren

4. Vochtbalans (nierfunctie)

5. Gewicht 

6. Luchtwegen (hoest, kortademigheid, Wheezing, …)

7. Centraal zenuwstelsel (gedragsverandering)

8. Vermoeidheid

9. Rillingen, koorts, zweterig, …

10. Wondzorg

11. Katheters!
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Vroege en late symptomen van sepsis

http://www.sussexcancer.nhs.uk/home/



Klinische criteria voor het vaststellen van sepsis en 
septische shocks

Singer, 2016

Quick SOFA-criteria zijn een nuttig hulpmiddel om snel te bepalen 
bij welke patiënten met infecties een slecht klinisch resultaat wordt verwacht



SOFA score: qSOFA-variabelen

qSOFA-score (quick SOFA)
• Identificatie van volwassen patiënten bij wie op de ICU een infectie 

wordt vermoed met naar verwachting een slecht klinisch resultaat

• Indien twee van deze drie klinische variabelen van toepassing zijn, 
heeft dit dezelfde voorspellende waarde als een volledige SOFA-score 
buiten de ICU

– Ademfrequentie ≥22/min
– Veranderd bewustzijn
– Systolische bloeddruk ≤100 mmHg

• Labtests zijn niet nodig; beoordeling is snel en herhaaldelijk mogelijk

• Kan worden gebruikt als aanleiding om verder onderzoek te doen, 
therapie op te starten of te escaleren, door te verwijzen naar kritieke 
zorg of monitoringfrequentie te verhogen

• Wat ziekenhuissterfte betreft is een volledige SOFA-score een 
significant betere discriminant dan qSOFA (Eamon, 2017)  Singer, 2016



SOFA score: volledige SOFA-variabelen

SOFA-score (Sequential Organ Failure Assessment)

Singer, 2016
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Snelle diagnose, behandeling en goede
zorg kunnen een te voorkomen dood

stoppen!

Educational film about neutropenic sepsis
A Preventable Death - An Educational Film

http://www.sussexcancer.nhs.uk/home/

http://www.youtube.com/watch?v=UBZr1VaerLY&feature=player_embedded?preventable%20death%20part%201?


Take H message
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4Een proactieve verpleegkundige strategie bestaat uit: 

4 risicobeoordeling 

4 implementatie van beschermende maatregelen 

4 voorlichting van patiënten om het risico op infecties te minimaliseren

4 waakzaamheid voor tekenen en symptomen van complicaties van neutropenie 

4Primaire profylaxe met G-CSF bij hoogrisicopatiënten

4 Secundaire profylaxe moet plaatsvinden in vervolgcycli na een neutropenie documentatie

4Wees voorzichtig met profylactische antibiotica

4 Profylactische antimicrobiële geneesmiddelen alleen gebruiken wanneer een 
risicobeoordeling daar aanleiding toe geeft



Take H message
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4Febriele neutropenie heeft een significante impact op de 

morbiditeit & mortaliteit

4Antibiotica moeten starten binnen GOUDEN uur na de triage!

4Het management van febriele neutropenie vereist:

4Continue monitoring

4Onmiddellijke verwijdering van de infectiebron



A: Toediening van geschikte antimicrobiële 

therapie
B: Effectieve infectiebeheersing bij de bron
C: Totale hoeveelheid neutrofielen in het serum
D: Vroege hemodynamische optimalisatie

Het Gouden Uur heeft geen positief effect op de:



Johan De Munter

� Johan.demunter@uzgent.be

Twitter: @Jdmunter1



De Grote opdracht van vandaag:

• Schrijf alles op wat je vandaag aan goede ideeën of 
nieuwe zaken hoort, die je in je eigen praktijk zou 
willen/kunnen verwezenlijken

Programma



Patienten
educatie



Patiënteducatie
Effectieve voorlichting over hematologische toxiciteit

Jan Alex van Spil, MANP
Verpleegkundig Specialist / Docent
UMCG, afdeling longziekten/longoncologie 



(potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 
bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen 
• Amgen

• Niet
• Niet

Disclosure belangen spreker





Patiënt 
• 63 jaar 
• cT4N3M1c  - NSCLC 
• Doorgroei thoraxwand 

(Longtop), supraclaviculaire 
klier links, ossale metastasen 
os ileum en bijniermetastase. 
• Stuwingsklachten linker arm 

en pijn thoraxwand/longtop.



Patiënt
VG: 
2018: Lumbaal radiculair syndroom 
2018: Hypertensie 
2019: trombasthenie, (M. Glanzmann)
Medicatie: 
• enalapril 20 mg 1 x dd.
• esomeprazol 20 mg 1 x dd.
• ferrofumeraat 20 mg 
• fentanyl 
• movicolon

Beleid:
RTX: Thoraxwand/plexus 
brachialis. 
Chemo-immunotherapie: 
pembroluzimab/pemetrexed 
/carboplatine

Hb : 7.6
Leuco’s : 7.8
Trombo’s:263



LAB
9/9 20/9 Start 3/10 9/10 10/10 11/10 16/10 22/10 25/10

Hb. 7.6 7.5 7.1 6.7 4.4 4.2 4.9 4.4 3.6 5.6

Leuco’s 7.8 5.5 11.3 2.4 1.2 1.2 0.9 2.4 7.6 5.8

Trombo’s 263 243 242 152 55 89 100 533 517 396

Klachten en beleid: 
10/10/2019 : Vermoeidheid, meleana en epistaxis wv. 

tranexaminezuur 3 dagen 1000 mg en 2 EH 
RBC’s.

11/10/2019 : aanhoudende epistaxis wv. novoseven 90 
mcg/kg.

16/10/2019 : nog 1 week uitstel volgende kuur. 
25/10/2019 : tweede cyclus, zonder carboplatine. 



Luisteren 



Luisteren 



Ken je patiënt!



Patiënteducatie

Bergh, 2012; Friedman et al. 2011; Johansson et al. 2003

Is elke set geplande voorlichtingsactiviteiten 
waarbij een combinatie van methoden wordt gebruikt. 

(leren, advies en gedragsverandering) 
die bedoeld is om de kennis 
en het gedrag van (individuele) patiënten te verbeteren. 



De belangrijkste principes van een effectieve 
patiënteducatie – het ASSURE-model

• Analyze – de patiënt ‘analyseren’
• State – de doelstellingen duidelijk maken
• Select – de instructiemethoden en -materialen kiezen
• Use – de instructiemethoden en -materialen gebruiken
• Require – eisen dat de lerende persoon meewerkt
• Evaluate – het leerplan evalueren en waar nodig herzien

Bastable, 2016; Heinich, R.M 2001



Model voor Shared Decision 
Making

Muller-Engelmann e.a.(2011)



Analyze – de patiënt ‘analyseren’ – mogelijke 
voorlichtingsbarrières

• Stress en angst
• Manifestaties van de ziekte
• Verwerkingsstijl
• Motivatie om te leren
• Gevolgen van de ziekte (geheugen, concentratieboog, 

beperkt gehoor of zicht)
• Cognitieve stoornis
• Tijdgebrek
• Gezondheidsgeletterdheid
• Culturele gepastheid

Bastable, 2016; Arida, 2016; Finnie, 2010



Externe hindernissen bij educatie
• Beperkte kennis en vaardigheden bij de voorlichtende persoon

• Slechte communicatieve vaardigheden
• Gebrek aan specialistische kennis
• Slecht begrip van de principes van patiënteducatie
• Weinig prioriteit voor cliënteducatie
• Twijfelachtige effectiviteit van cliënteducatie

• Tijdgebrek
• Tijdstip van informatieverstrekking
• Geen leervriendelijke omgeving
• Beperkte leermiddelen van slechte kwaliteit
• Samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen

Bastable, 2016; Bergh, 2012 



Rembrandt van Rijn. Oude 
lezende vrouw



Gezondheidsgeletterdheid heeft 
meerdere aspecten

• Culturele en conceptuele kennis
• Schriftelijke geletterdheid
• Rekenvaardigheid
• Mondelinge geletterdheid
• Mediageletterdheid

Oldach en Katz, 2014



In zes stappen naar een beter 
begrip bij patiënten

1. Beperk de hoeveelheid informatie per bezoek

2. Doe rustig aan

3. Vermijd medisch jargon

4. Leg concepten uit met afbeeldingen/modellen

5. Zorg voor begrip met de "laat zien"-
techniek

6. Stimuleer vragen van patiënten

Rigdon, 2010, Davis et al, 2002; Williams et al, 2002



Vermijd medisch jargon

üû
biopsie Een klein stukje weefsel 

weghalen

remissie
Geen zichtbare tekenen of 

symptomen van kanker

p.o. Innemen via de 
mond



State – de doelstellingen duidelijk 
maken

- WIE moet er getraind worden?
- WAT moet er getraind worden?
- WANNEER is het juiste moment?
- WAAR is de juiste plek?
- HOE wilt u het doen?



Beter resultaat 
voor de patiënt

State – de doelstellingen duidelijk maken –
hematologische toxiciteiten

Patiënten krijgen vaak thuis te maken met de 
complicaties van hematologische toxiciteiten

Patiënt-
educatie

Geïnformeer-
de besluiten

Beter resultaat 
voor de patiënt

Betere 
naleving

Kennis over 
voortekenen

Begrip van de 
implicaties

Snellere 
behandeling van 

symptomen

Bastable, 2016; Davis et al, 2002



Select – de instructiemethoden 
en -materialen kiezen

Verbale 
interactie

-
individueel

- groep

Drukwerk
Audiovisuele 
hulpmiddelen

Multimedia 
• Internet/online/On-demand
• Interactief leermateriaal,
• e-health-tools
• Sociale Media 

• Boekjes
• Brochures
• Posters
• Flipovers

• DVD/CD/USB
• MP3-speler
• Podcast
• Video-/audiotape

• Hulplijn
• Apps
• Vervolggesprekken

Telefoon



Select – de instructiemethoden 
en -materialen kiezen – schriftelijke patiënteducatie

Inhoud
• Hou zinnen kort
• Gebruik heldere en eenvoudige taal, geen jargon, medische termen en afkortingen
• Leg alle technische termen die echt nodig zijn uit 
• Wees direct en specifiek. Gebruik de actieve vorm
• Zorg dat de informatie cultureel en taalkundig gepast is
Vorm
• Deel paragrafen op in kortere rubrieken met duidelijke koppen
• Gebruik opsommingstekens en cijfers
• Laat veel witruimte vrij
• Gebruik een lettertype met schreef voor lopende tekst en zonder schreef voor koppen 
• Werk met een lettergrootte van 12 punten of hoger
• Lijn tekst links uit en laat de rechtermarge ongelijk 
Design
• Zorg dat het oog een duidelijk pad kan volgen 
• Neem illustraties op die helpen bij het begrijpen. De illustraties moeten duidelijk en
effectief zijn, in kleur én in zwart-wit 

• Maak spaarzaam gebruik van kleuren. Onthoud dat donkere letters op een wittere 
achtergrond prettiger zijn voor de ogen
• Benadruk belangrijke informatie met icoontjes of afbeeldingen 
• Maak het materiaal meteen op het eerste gezicht aantrekkelijk 

Foster, 2016



Multimedia en patiënteducatie
• Multimedia bieden veel voordelen

• Betrekken patiënten bij actief leren
• Geven concrete, objectieve informatie
• Maken personalisatie van informatie mogelijk
• De patiënt beslist over hoeveelheid, type en snelheid van de 

informatievoorziening

• Multimedia zijn effectief
• Verbeteren kennis en retentie van informatie
• Verbeteren omgang met bijwerkingen en kunnen 

symptomen verminderen
• Spelen in op groot aantal educatiebehoeften
• Verbeteren de patiënttevredenheid

Lam, 2017; Mank 2008; Skalla et al, 2004; 
Williams en Schreier, 2004; Agre 2002; Chelf et al, 2001





Voorbeelden van patiënteducatie 
via multimedia

• Telefonische hulplijnen/opnames kunnen gepersonaliseerde 
informatie en ondersteuning bieden

• Video's van patiënten die een behandeling hebben gehad
• Virtuele rondleiding door behandelkamers
• Interactieve dvd/cd-rom/USB/onlinecursus over bijwerkingen 

van een behandeling 
• Opname van een doktersbezoek om later terug te luisteren
• Audiotapes om de zelfzorg te verbeteren

Mank, 2008; Williams en Schreier, 2004; Skalla et al, 2004



Indiveo 



Evaluate – het leerplan evalueren 
en waar nodig herzien

Tamura-Lis, 2013 

Ik wil kijken hoe goed ik heb uitgelegd hoe ...

Stel je voor dat ik de 

patiënt ben en u de 

arts. Wat moet ik 

weten over ...

Teach-backmethode

Hoe zou u datgene wat ik u net heb verteld, uitleggen aan uw familieleden/vrienden ...

Vertel mij eens 

wat u weet 

over ... Hoe zou u 
dat uitleggen 

aan … 



Evaluate – het leerplan evalueren 
en waar nodig herzien

Formuleer tests met korte 
antwoorden

Bastable, 2016; Tait, 2014

Laat aan mij zien wat ik net 
heb gedaan.

Return-demonstration-methode:

? ?
?



Laaggeletterdheid in Nederland 



De terugvraagmethode 



Self-management education 
support for cancer patents. 





Collega's voorlichten 
Patiënteducatie kan alleen een 
succes worden als het hele team 
meedoet.

Denk bij het implementeren van
nieuwe manieren om patiënten
voor te lichten ook na over de
integratie van het team, zodat
iedereen de materialen op
dezelfde manier kan gebruiken ...



Samenvatting
• Educatie speelt een essentiële rol bij het voorkomen, 

herkennen en managen van hematologische toxiciteiten

• Er is een groeiende noodzaak om uiteenlopende, 
persoonsgerichte educatiestrategieën te ontwikkelen die 
bijdragen aan de kennis en het begrip van patiënten over hun 
gezondheidssituatie

• Als interventies op deze manier worden geïndividualiseerd, 
kunnen patiënten meer gaan investeren in 
gezondheidsgerelateerde gedragsveranderingen, en dit 
vergroot de kans op tevredenstellende resultaten

Arida, 2016; Bergh, 2012





“zie de mens”



Zorgpaden en
kwaliteit



Afsluiting
• Accreditatie
• Evaluatie via mail en Certificaat
• Hand out oncowijs.nl

• Dank aan sprekers
• Dank aan Sponsors


